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Onderwijstechnologie doelen

• Efficienter
• Effectiever
• Aantrekkelijker
• Toegankelijker



Discussie

Tevredenheid online toetsing in eigen cursus

Efficient – Effectief – Attractief - Toegankelijk



http://www.zeit.de/studium/hochschule/2012-08/schummeln-studie-studium



Fraude probleem?

dark figure =  actual - detected





TeSLA

• Efficienter
• Effectiever
• Aantrekkelijker
• Toegankelijker*

*

*



Borgen kwaliteit online toetsen

• Authenticatie

• Auteurschap



Online toetsen

• Toetsen van leren (summatief) 

• Toetsen voor leren (formatief)



Twee sporen

• Ontwerp

• Technologie



Ontwerp

• protocollen

• actuele topics

• verplichte onderdelen

• recente referenties

• geannoteerde bibliografie



Technologie

• authenticatie

• auteurschap



Typen authenticatie

• Wat je weet (userid / wachtwoord)

• Wat je hebt (toegangspasje / telefoon)

• Wie je bent (vingerafdruk, iris)

• Wat je doet (toetsaanslagen, schrijfstijl)



Spreker

Authenticatie in TeSLA



Pilot 2

1. Gezichtsherkenning    
2. Spraakherkenning
3. Plagiaat
4. Forensische analyse
5. Type stijl

SEND

Reguliere cursus



Demo TeSLA



Docent
• Vult vragenlijst in vooraf
• Nodigt studenten uit
• Geeft documenten door
• Vult vragenlijst in na afloop van de pilot



Student reguliere cursus

• Wordt uitgenodigd door docent
• Geeft toestemming
• Vult vragenlijst vooraf in



Vragen, wensen voor vervolg… ?
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